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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
 

 املؤقت لمن جدول األعما 7 البند

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 والزراعةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية املعنية ب

 الدورة السابعة

 4112 متوز/يوليو 11-9روما، 

رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد لرير االتق إعداد صيغة

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 مقّدمة .أواًل
 
ر  بوج  عام يف التقدم احملفإن ، راثية النباتية لألغذية والزراعةلموارد الول ةالثاني ةلعمل العاملياةطة خلوفقا  .1

ألغذية والزراعة ايف منظمة ن ياألعضاء اآلخراحلكومات و وتوجه  هسرتصدذات الصلة عمليات املتابعة و اخلةطة ذهه يذتنف

خةطة العمل العاملية الثانية على أن  حتقيقا هلذه الغاية، وتنص . (ةيئاهل)هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  عرب

شؤررات لرصد املو ريعاياملرحلية وكذلك على املدورتها العادية الرابعة عشرة، على صيغ إعداد التقارير  يئة، يفهلفق اوات

وصيغ إعداد  شؤرراتمليئة لتةطوير هذه اهلية الثانية بناء على العمل السابق الذ  قامت ب  املالعا تنفيذ خةطة العمل

 .التقارير
 
صيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ خةطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية توّفر هذه الوثيقة  .2

 لتقرير جيمامللحق اليت أعدت على أساس املشؤررات املعتمدة من قبل اهليئة واملنشورة يف ( صيغة إعداد التقارير) والزراعة

( 11) سشؤااًل واحد ومخسني هلذه الوثيقة 1 امللحقيف  ةرير الوارداالتقإعداد تسرد صيغة و .1العادية الرابعة عشرة ةدورال

 خةطة العمل العاملية الثانية، من( 18) الثماني عشرة تنفيذ األنشةطة ذات األولوية لرصد( 36) املشؤررًا ثالثة وستنيون غةطي

 .فر وسهولة احلصول على البياناتمع األخذ يف االعتبار تو
 
، مبا يف الحقا (Nisus)استخدام آليات تبادل املعلومات الوطنية تةطوير حلاجة  التقارير إعداد صيغة تستجيبو .6

منظمة األغذية والزراعة وعند إعداد صيغة إعداد التقارير أخذت  .2الثانيًةخةطة العمل العاملية يف ضوء  ،نهج الرصدذلك 

 يف االعتبار
 

  2002التقارير اليت اعتمدتها اللجنة يف عام صيغة إعداد العمل السابق، مبا يف ذلك
3 

 األوىل، وكذلك؛ ربة املكتسبة يف رصد تنفيذ خةطة العمل العامليةاخل 

 صون اخلةطوات املتخذة لتنفيذ  حولالتقارير إعداد االستمرارية يف قدر من حلفاظ على ا على ةاحلاج

PGRFA البلد قودهايمن خالل عملية تشاركية  املستدام هاواستخدام. 
 
صيغة التقرير احلاجة للحد من عبء العمل بالنسبة للبلدان من جهة، واحلاجة إىل مجع جمموعة  وتعكس .2

 (PGRFA) املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإجراء تقييم مناسب وفعال حلالة بقوية من البيانات اليت تسمح 

تتخذ ةطبق املعايري الدولية واليت تانات األخرى القائمة صادر البيمب الصيغة وتعرتف. ولتنفيذ خةطة العمل العاملية الثانية

 .ها دون عبء عمل إضايفجمدل التدابري الال مة
 
إعداد التقارير،  صيغة يف سياقاملشار إليها وقائمة من تسعة جداول مشرتكة وتتضمن صيغة إعداد التقارير  .1

 إعداد التقارير مّظتنهيكلية  التسعةاجلداول املشرتكة ر وتوّف .يف صيغة إعداد التقارير السابقةأيضا ضمنت اليت و

                                                      
 ./CGRFA-14/13الوثيقة   1
 .35فقرة  CGRFA-13/11الوثيقة   2
 . CGRFA-10/04/Inf.5الوثيقة   3
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أن تكون مفيدة لتفسريها ولبناء  ،املشؤررات املقرتحة تةطبيقكن ال مة لتمل  وإن ،من رأنهااليت تكميلية المعلومات لل

 .تنفيذ خةطة العمل العاملية الثانية نقاعدة معرفية ع
 
البيانات باحلاسوب واستخدام فقرات خاصة من املعلومات وتسهل صيغة إعداد التقارير معاجلة وحتليل  .3

نظام املعلومات  تةطويرفقد مت ، 4واملشؤررات للموارد الوراثية النباتية غاياتال ،يف الوثيقة هذكرورد كما و. ألغراض متعددة

لتسهيل  ة،امليالعمل الع خةطةلرصد  وجعل  متاحا( NISMs)آليات تبادل املعلومات الوطنية  املستخدم حاليا من قبل

 .الثانية ةالعمل العاملي خلةطة التقاريرصيغة إعداد تسجيل البيانات وتبادل وحتليل املشؤررات و
 
 PGRFA صونيف تقييم التقدم احملر  يف  االتصال الوطنية جهاتغرض توجي   التقاريرصيغة إعداد دم وخت .7

التقارير من صيغة إعداد وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام . الوطنيةتقارير ال، مبا يف ذلك إعداد واستخدمها املستدام

 .ينخرآلا أصحاب املصلحةمن مة معلومات قّيجلمع  االتصال الوطنية جهاتقبل 
 

  

                                                      
 .11الفقرة  CGRFA-14/13/4.1الوثيقة   4
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 امللحق األول
 

 صيغة إعداد التقارير
 
للموارد الوراثية العاملية الثانية العمل خلةطة  األنشةطة ذات األولوية على ريراتقإلعداد الصيغة الهذه  تكزتر 

لرصد تنفيذ  وذلك أولوية على املشؤررات كما يرتكز كل نشاط ذا ،(العاملية الثانية العملخةطة ) النباتية لألغذية والزراعة

  دورتها العادية الرابعة عشرة يئة يفهلاخةطة العمل العاملية الثانية املصادق عليها من قبل 

  (.يمج ، امللحق/CGRFA-14/13 الوثيقة انظر)
 
أن يقّدم عن كل مشؤّرر تقريرًا عّمًا إذا كان قاباًل  جهات االتصال الوطنيةمن قبل  ريراتقإلعداد الصيغة ال تتةطلب 

مع املشؤررات الثالثة العليا  إضافة إىل ذلك، ومتاريًا. للتةطبيق، واذا كان األمر كذلك، ما إذا كانت البيانات متاحة

 مستوى حول ريرأ  خبتقديم ل ةمدعو جهات االتصال الوطنيةة، فإّن ة لألغذية والزراعللموارد الوراثية النباتي  املرّكبة

 ،9 اىل 1 من التقاطع ملقياس وفقا": الوطنية االتصال جهة حسب التقييم" ي لإ ويشار ،لكل مشؤرر اإلجنا 

 ". اإلجنا أو لتنفيذل درجة كاملة" 9 الرقمو "االجنا  أو لتنفيذل أقل درجة"ميّثل  1 الرقم حيث
 
إن  .حتتو  صيغة إعداد التقارير على أسئلة تستوجب اإلفادة مبعلومات ضرورية من أجل قياس املشؤررات 

يتم عرض و (.األعمدة)لبنية اجلدول  ًاموجز ًاوصفم وتقّد لمعلومات يف ركل جداولل سجياًلتاألسئلة تتةطلب  مجيع

 .داكنةمربعات يف  (ات)شؤرراألعمدة الضرورية لتةطوير امل
 
العاملية العمل ةطة خل (18) الثماني عشرة ترقيم األنشةطة ذات األولوية األول األسئلة الواردة يف امللحق أرقامتتبع  

واالستخدام صون خةطة العمل العاملية للرصد تنفيذ ل التقريرإعداد صيغة  نم 11من أصل سشؤاال  17وقد استمد . الثانية

2002املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عام  هيئةاليت اعتمدتها  النباتية لألغذية والزراعةاملستدام للموارد الوراثية 
5 .

 .الرتقيم األصلي يف حارية لكل من هذه األسئلة يشار إىلو
 
، مبا يف ذلك املنظمات غري ينخراآل أصحاب املصلحةتشاور مع تأن  (NFP)االتصال الوطنية  جلهةوينبغي  

 .يف نهاية السشؤال "[SH]"على األسئلة اليت حتمل عالمة بشأن األجوبة ، اخلاص ةطاعاحلكومية والق
 
إليها بواسةطة العديد  رارةتم اإلتاملشرتكة اليت التسعة بعض األعمدة يف اجلداول هي وصالت ألحد اجلداول  

 بعدي أتت املشرتك اجلدول اسمباإلضافة إىل  "رابط" فإن كلمة لتحديد هذه األعمدةو. التقريرإعداد من األسئلة يف صيغة 

 .الثاني امللحقويرد وصف اجلداول املشرتكة يف . وصف العمود
 
األنشةطة املضةطلع بها خالل  حولز على املعلومات رّكتالتقرير  فإن صيغة إعدادما مل ينص على خالف ذلك  

قتصر املعلومات املةطلوبة على األنشةطة يف بلد تو(. 2012 حزيران/يونيو 60إىل  2012 كانون الثاني/يناير 1)فرتة التقرير 

 .االتصال الوطنية جهة

  

                                                      
 .2امللحق  CGRFA-10/04/Inf.5الوثيقة   5
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 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمسح وحصر : 1النشاط ذو األولوية 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة
التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

مبا ) املواقع الطبيعيةيف احلصر اليت ُأجريت /عدد عمليات املسح .1

  6للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة( يف ذلك يف املزرعة

 1-9 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

احلصر /نباتات عدد عمليات املسح حماصيل، أو جمموعة جمموعةلكل حمصول، أو أدِخل يف اجلدول أدناه  1.1

 [NFP] .ويف املزرعة خالل فرتة التقرير يف املواقع الطبيعيةاليت ُأجريت  لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةل

 وصف العمود

 جمموعة النباتات/عة احملاصيلوجمم/احملصول

 ي ُأجريذاحلصر ال/عمليات املسح عدد
 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة
التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

اليت جرى  لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية النباتية عدد  .4

 حصرها/مسحها

 1-9 ال/نعم ال/نعم

النسبة املئوية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  .3

 احلصر/من بني تلك اليت مشلتها عملية املسح 7املهدَّدة

 1-9 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

اليت مشلها  ربيةالنباتات الغذائية الولمحاصيل لالربية واألقارب أدخل يف اجلدول أدناه أنواع احملاصيل،  1.4

. اليت حددت بأنها مهددةألنواع إىل ا أشرالتقرير وخالل فرتة ( املزرعة يفمبا يف ذلك ) يف املواقع الطبيعية احلصر/املسح

اليت تلك إىل و احلصر/ضمن احملاصيل اليت مشلها املسح عدد األصنافاحملاصيل، إىل  ألنواع وأشر أيضا، بالنسبة

 .[NFP]حددت بأنها مهددة 

 وصف العمود

 link:taxtab حصرها/يت مت مسحهاال PGRFA أنواع

 األنواع املهددة

 ال • نعم •

 حصرها/يت مت مسحهاال صنافعدد األ

 املهددة صنافعدد األ

                                                      
تعريف املعاهدة الدولية )ذية والزراعة غفعلية أو حمتملة لألاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعين أ  مواد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة   6

 .(2001بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
أو لمحاصيل لربية األقارب الاحملاصيل، أو أصناف أو  ،احملاصيلمن أ  " املهددة  املوارد الوراثية النباتية"، تعترب لغرض هذا النشاط ذو األولوية  7

 .السابقةة يزراعال هامناطقأو توجد يف مواقعها الةطبيعية مبعظم زرع تربية اليت مل تعد الغذائية الباتات نال



7 CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.4 

  

 املزرعةوحتسينها يف  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةدعم إدارة : 4النشاط ذو األولوية 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة
التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 PGRFAالزراعية املشاركة يف إدارة  احمللية عدد اجملتمعات .2

 داخل املزرعة، وحتسني النشاطات

 1-9 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

يف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  نشاط يتناول إدارة وحتسني/مشروع/أدِخل يف اجلدول أدناه أّي برنامج 1.4

عدد اختياريا، أرر أيضا إىل . املشاركة احمللية الزراعيةتمعات اجمل، مع إدراج قائمة بخالل فرتة التقرير فذن املزرعة

[SH]ونوع األنشةطة  ركنيااملزارعني املش
8 

 وصف العمود

 link:protab املزرعةيف شروع امل/ربنامجال إدارة اسم

 link:protab (YYYY/MM) البدء تاريخ

 link:protab (YYYY/MM) االننهاء تاريخ

 link:instab (ة)ركااملش( ة)املزارعني احمللي( ات)تمعجم

 ركنياعدد املزارعني املش

 :األنشطة تتضّمن

 التنوع العاليذات مواقع رائدة مّت تأسيسها يف مناطق  

 املخاطرمناطق عالية مواقع رائدة مّت تأسيسها يف  

 تقييم معرفة املزارعني 

 توصيف وتقييم األصناف احمللية 

 دراسات حول بنية وديناميكيات العشائر النباتية لألصناف احمللية 

 املزرعةيف رتبية ال 

 إكثار البذور وتو يع األصناف املرّباة 

 تقييم استخدام وإدارة األصناف احمللية 

 احملّسنةتقييم استخدام وإدارة األصناف  

 املزرعة يف PGRFA وحتسني اجتماعي إلدارةو تقييم اقتصاد  

 املزرعةيف  PGRFA وحتسني تقييم بيئي إلدارة 

 أنشطة أخرى

 

                                                      
 .ل جزئيامعد، CGRFA-10/04/Inf. 5للوثيقة  2يف امللحق  1.2سشؤال   8
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة
التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

األصناف /النسبة املئوية لألراضي املزروعة من أصناف املزارعني .5

 9أو املخاطر/البدائية يف أراٍض على درجة كبرية من التنوع و

 1-9 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

جمموعة حماصيل /حمصوليف بلدك ولكل  الكبري اخلطرأو /والعالي التنوع املناطق ذات أدِخل يف اجلدول أدناه  4.4

اختياريا، أرر إىل . عةوالبدائية من مجلة األراضي املزر األصناف/املزارعني أصنافبتشري إىل نسبة األراضي املزروعة 

 [PFN] .التقدير( مراجع) مرجع

 وصف العمود

 link:aretab الكبري واخلطرالعالي التنوع املنطقة ذات  اسم

 جمموعة حماصيل/احملصول اسم

 حماصيل احملددةجمموعة /حصولمب املزروعةالكلية  املساحة

 البدائية األصناف/أصناف املزارعنيبألراضي املزروعة املئوية ل نسبةال

 عام التقييم

 link:reftab املرجع
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة
التقييم حسب جهة 

  االتصال الوطنية

األصناف البدائية اليت تسّلمها بنوك /عدد أصناف املزارعني .6

 (أو عرب وسطاءإما مباشرة )اجلينات الوطنية أو احمللية للمزارعني 

 1-9 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

األصناف البدائية اليت /عدد أصناف املزارعني ،جمموعة حماصيل/لكل حمصول ،أدِخل يف اجلدول أدناه 3.4

 [NFP] .(إما مباشرة أو عرب وسطاء)سّلمتها خالل فرتة التقرير بنوك اجلينات الوطنية أو احمللية للمزارعني 

 وصف العمود

 جمموعة حماصيل/احملصول اسم

 األصناف البدائية الفريدة اليت سلمت للمزارعني/املتميزةعدد أصناف 

  

                                                      
 .من أصل جمموع األراضي املزروعة يف املناطق ذاتها  9
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 مساعدة املزارعني يف حاالت الكوارث على إعادة نظم احملاصيل األصلية: 3النشاط ذو األولوية 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة
التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 1-9 ال/نعم ال/نعم تلّقت بذورًا للزراعة كمعونة بعد وقوع كوارثعدد األسر اليت  .7

من  10لبذور املنتجة على الصعيد احملليا من النسبة املئوية .8

 جمموع البذور املتاحة عرب تدخالت لالستجابة إىل الكوارث

 1-9 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

احملصول الذي أعيد  اسمو، وتاريخ ومنط الكارثة، من الكوارث املنطقة املتأّثرة اسمأدِخل يف اجلدول أدناه  1.3

 الصنف اسماختياريا، أرر أيضا إىل  .وعدد األسر املستفيدة كمية ومصدر البذور املوزعة خالل فرتة التقرير،و إدخاله،

مصدر و البذور،لتو يع اإلغاثة يف املنهجية املستخدمة و وتاريخ إعادة اإلدخال،، (اه) أعيد إدخال ( اليت) الذ ( األصناف)

[SH] .لتوجي  التدخلاملستخدم تقييم ال نوعو، البال ما اجلرثومية
 11 

 وصف العمود

 link:aretab منطقة الكوارث اسم

 الكارثة نوع

 (ُيرجى التحديد)غري ذلك  •حرب دولية  •حرب مدنية  •جفاف  •إعصار /إعصار استوائي •حريق  •فيضان  •

 أخرى من الكوراث أنواع

 (YYYY/MM) الكارثةتاريخ 

 حملصولا اسم

 املتاحة/كمية البذور املوزعة

 وحدة القياس

 وحدات •طن  • رامغكيلو •رام غ •

 حمليا ت أنتجيتال ةتاحامل/ةوزعاملالنسبة املئوية للبذور 

 عدد األسر اليت استفادت من مساعدات البذور

 link:cultab (ها) ُأعيد إدخاله( اليت) الذي( األصناف) الصنف

  (YYYY/MM) تاريخ إعادة اإلدخال

 مساعدات البذور املقدمة

 لبذور من خالل التو يع املبارر ل 

 (مثل نظم القسائم، معارض البذور)من خالل نهج قائم على السوق  ،بةطريقة غري مباررة 

 إكثار جمتمعي للبذور  

                                                      
 .إيكولوجية و راعية مشابهة امُلنَتَجة يف املناطق اجملاورة ذات ظروف  10
 .، معدل جزئياCGRFA-10/04/Inf. 5للوثيقة  2يف امللحق  7.6 سشؤال  11
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 البذور/ البالزما اجلرثوميةصدر م

الوكاالت التجارية  •مزارعني  •بنك جيين دولي  •بنك جيين إقليمي  • بنك جيين قةطر  • يتمعبذور جمبنك  •

 (ُيرجى التحديد)غري ذلك  •

 للبذور/الوراثية مادةأخرى لل صادرم

 التقييمات املنجزة

 أداء نظم البذور على مستوى املزارعني لتوصيف  

 كارثة على نظم بذور املزارعنيالتقييم أثر ل 
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة
التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

عادة النظم ستوجود سياسات إلدارة خماطر الكوارث من أجل إ .9

 احملصولية اليت تشمل أحكامًا تتناول أمن البذور

 1-9 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

عادة النظم احملصولية اليت تشمل ستأي سياسة إلدارة خماطر الكوارث من أجل إ  أدِخل يف اجلدول أدناه 4.3

 [NFP]  .واليت يتّم تطبيقهاأحكامًا تتناول أمن البذور 

 العمود وصف

 link:reftab السياسة مرجع

 link:reftab عام النشر
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تشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف : 2النشاط ذو األولوية 

 املواقع الطبيعية
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

اليت تتوفر هلا  ،الطبيعية النسبة املئوية ملواقع الصون الوطنية .11

 خطط إدارية تتناول األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

خطط إدارية تتناول  هلاوعدد تلك اليت  يف املواقع الطبيعية الوطنيةعدد مواقع الصون  أدِخل يف اجلدول أدناه 1.2

 [NFP] .األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية

 وصف العمود

  يف املواقع الطبيعية الوطنيةمواقع الصون عدد 

خطط إدارية تتناول األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية  اليت هلا الطبيعية الوطنيةالصون  مواقععدد 

 الربية
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

وإدارة األقارب الربية  يف املواقع الطبيعيةعدد إجراءات الصون  .11

 بدعم من املؤسسات حاصيل والنباتات الغذائية الربيةللم

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

يف املواقع واإلدارة  ونحول الصنفذ خالل فرتة التقرير نشاط /مشروع/أدِخل يف اجلدول أدناه أّي برنامج 4.2

املساحة  إىلاختياريا، أرر  .ونوع املؤسسات الداعمة ،الربيةالغذائية لمحاصيل والنباتات لألقارب الربية ل الطبيعية

[SH] .املتداولة اإلضافيةواملواضيع  املغةطاة، والوحدة التصنيفية احملّددة،
12 

 وصف العمود

 link:protab النشاط/املشروع/اسم الربنامج

 link:protab (YYYY/MM)، البدءتاريخ 

 link:protab (YYYY/MM) ،االنتهاءتاريخ 

  :منفذة بدعم من

 الوطنيةاملشؤسسات  

 القةطاع اخلاص 

 أجنيبمن بلد ( ات)مشؤسسة 

 البحوث الدولية( مراكز)مركز  

 األمم املتحدة( الت)وكالة  

                                                      
 .، معدل جزئيًاCGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  2.2سشؤال   12
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 نظمات الغري احلكوميةملا 

 link:aretab وناسم منطقة الص

 املنطقة نوع

  حممية 

 لإلسرتجاع 

 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 جمموعة الوحدة التصنيفية

  برية للمحاصيلأقارب  

  ةبري ةغذائي اتنبات 

 مواضيع إضافية 

نباتات غذائية /برية للمحاصيلقارب ألممارسات اإلدارة لإلبقاء على مستوًى عاٍل من التنوع الوراثي  تنفيذ 

 برية

 اررتاك اجملتمعات احمللية 

 لتشجيع مشاركة العامة خةططتنفيذ  

 حمفوفة باملخاطرمهّددة و نباتات غذائية برية/برية للمحاصيلقارب أل خارج املوقع ونات للصتصنيف 
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

الغذائية الربية  نباتاتعدد األقارب الربية للمحاصيل وأنواع ال .14

 يف املواقع الطبيعية 13ناشطةاحملتفظ بها بصورة 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 اتمن جممع األنواع، مجيعيف ذلك  مباتقدير األخري لعدد األقارب الربية للمحاصيل الأدخل يف اجلدول أدناه  3.2

بها بصورة  احملتفظلنباتات الغذائية الربية انواع األو ،14الرتبية يفسابقا  ستخدمةامل والثانوية، ةاملورثات الرئيسي

 [NFP] .تقديرهال مرجعإىل أ   أيضًا أرر اختياريا،. تاريخ التقديرو ببلدكم، يف املواقع الطبيعيةناشطة 

 العمود وصف

 جمموعة الوحدة التصنيفية

  األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية • النباتات الغذائية الربية •األقارب الربية للمحاصيل  •

 يف موقعهاالعدد املقدر لألنواع احملتفظ بها بصورة ناشطة 

 (YYYY/MM)التقدير  تاريخ

 link:reftab املرجع
  

                                                      
 .تعين بأن األنواع املستهدفة تتناوهلا بشكل خاص خةطة اإلدارة يف مناطق الصون" احملتفظ بها بصورة نارةطة"  13
اليت مجيع األنواع من هذه القائمة و. /http://www.cwrdiversity.orgاملوقع  منما  بلديف الربية للمحاصيل األقارب ميكن اسرتجاع قائمة   14

 .عليها ميكن االعتماد يف املواقع الةطبيعية نارةطةتفظ بها بصورة حي

http://www.cwrdiversity.org/
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 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوجهدعم اجلمع : 5النشاط ذو األولوية 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

وجود إسرتاتيجية لتحديد الثغرات يف اجملموعات حبوزة بنوك  .13

من أجل ملء الثغرات اليت  املستهدفةاجلينات الوطنية، ولبعثات اجلمع 

 مّت حتديدها

 9-1 ال/نعم ال/نعم

اجلينات الوطين واليت ( بنوك)عدد احملاصيل احملفوظة يف بنك  .12

 مستهدفًاتستلزم مجعًا 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

إذا ما كانت هناك عند نهاية فرتة التقرير اسرتاتيجية لتحديد الثغرات يف اجملموعات  ،يف اجلدول أدناه بني 1.5

ملء الثغرات اليت ال ميكن ملؤها من بنوك  أجلمن  املستهدفةبنك اجلينات الوطين وللقيام ببعثات اجلمع  حبوزة

اليت تستلزم بعثات اجلمع  التصنيفية احملاصيل والوحدات سرد قائمةات الوطنية أو الدولية األخرى؛ واجلين

 .، واألساليب املستخدمة للكشف عنهااملكتشفةاختياريا، أرر أيضا إىل الثغرات  .عند نهاية فرتة التقرير املستهدفة

[SH]
15 

 وصف العمود

 اسرتاتيجية

 ال توجد • املستهدفةتوجد لتحديد الثغرات ولبعثات اجلمع  • لتحديد الثغرات يف اجملموعة توجد •

  التاليمطلوب للمحصول  املستهدفاجلمع 

 الفجوات اليت مّت حتديدها

 للوحدات التصنيفية املستهدفة غةطية غري كاملةت 

 تغةطية جغرافية غري كاملة  

 معروفة ومفقودة أصناف بدائية/املزارعني أصناف 

 مفقودةأصناف تارخيية  

 فقودةامل ألقارب الربية للمحاصيلا 

 ملقاومة اإلجهاد احليو  وغري احليو  ةكتملاملالتغةطية غري  

 الفجوات األخرى اليت مّت حتديدها

 الوسائل املستخدمة لتحديد الفجوات

 مقارنة املواد املخّزنة مع العمل املفّوضة ب  املنّظمة 

 التارخييةمقارنة املواد املخّزنة مع املراجع  

 مقارنة املواد املخّزنة مع املراجع اجلغرافية 

 لوسائل األخرىا

                                                      
 .، معدل جزئياCGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  2.7 سشؤال  15
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قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم يف البالد املستهدفةعدد بعثات اجلمع  .15

 9-1 ال/نعم ال/نعم يف البالد املستهدفةعدد املدخالت الناجتة عن بعثات اجلمع  .16

 سشؤال

، مقّدمًا تفاصيل حول  ة التقريررتخالل ف يف بلدكأجريت  مستهدفة يف اجلدول أدناه أّية بعثة مجع أدخل 4.5

اليت  ةمععدد امُلدخالت اجملاختياريا، أرر أيضا إىل  .التصنيفية وعدد امُلدخالت اليت مّت مجعها اتل والوحديصااحمل

[SH]  .املهّمةت فيها مّت اليتاملنةطقة اجلغرافية و ألجل الةطويلا يف مّت تأمني صيانتها
16 

 وصف العمود

 link:protab اسم بعثة اجلمع

 link:protab (YYYY/MM) البدءتاريخ 

 link:protab (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 اسم احملصول الذي مّت مجعه

 link:taxtab االذي مّت مجعه يةفيصنلتاالوحدة اسم 

 عدد امُلدخالت اليت مّت مجعها

 لصيانة الطويلة األجلل واملؤمنة ةمعجملعدد امُلدخالت ا

 link:aretab اسم منطقة اجلمع

 

  

                                                      
 . ، مغري جزئياCGRFA-10/04/Inf. 5للوثيقة  2يف امللحق  1.7سشؤال   16
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 والتوّسع فيه خارج املوقع البالزما اجلرثوميةإدامة صون : 6النشاط ذو األولوية 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

خارج اجتاه القدرة السنوية للمحافظة على اجملموعات املوجودة  .17

 املوقع

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

على  ةفظاحمقدرة الربنامج الوطين لل من فرتة التقرير، عن كل سنة ،يف اجلدول أدناه( حدث) أدخل 1.6

عنها كنسبة مئوية  معربًا األساسيةيف بلدك من حيث املوارد البشرية واملالية والبنية  خارج املوقعاملوجودة موعات اجمل

 [NFP] .4111من القدرة يف عام 

 وصف العمود

 السنة

 (2010يف سنة  100) قدرة املوارد البشرية

 (2010يف سنة  100)( التكاليف املتكررة)قدرة املوارد املالية 

 (2010يف سنة  100) (رأس املالتكاليف ) البنية األساسيةقدرة 
 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

يف ظّل ظروف متوسطة أو  خارج املوقععدد احملاصيل احملفوظة  .18

 طويلة األجل

 9-1 ال/نعم ال/نعم

يف ظّل ظروف متوسطة أو  خارج املوقععدد األنواع احملفوظة  .19

 طويلة األجل

 9-1 ال/نعم ال/نعم

يف ظّل ظروف متوسطة أو  خارج املوقععدد املدخالت احملفوظة  .41

 طويلة األجل

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 9-1 ال/نعم ال/نعم اليت مّت استنساخها اآلمن  خارج املوقعالنسبة املئوية للمدخالت  .41

 سشؤال

 مشريًا، األجلظروف متوسطة أو طويلة  ظل يف، خارج املوقع احملفوظة املدخلة العّينةأدخل يف اجلدول أدناه  4.6

بنك  العّينةوحالة  املنشأ وبلدصول احمل واسم تصنيفيةالوحدة وال العّينة ورقم WIEWS ورمز املؤمتنةإىل املؤسسة 

 ومصدر اجلمعالعرض وخط الةطول ملوقع  خط إىلأيضا  أرر اختياريا، .النسخ على( ة)املؤمتنة اجلينات ( بنوك)

PGRFA. [SH]النظام املتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن  حتتواحلالة  التخزين ومنط االقتناء/اجلمع
17 

                                                      
 .CGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  2.1 سشؤال  17
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 وصف العمود

18رمز املؤسسة املؤمتنة
  link:instab 

 19املدخلة العّينةرقم 

 link:taxtab 20اسم الوحدة التصنيفية

 21احملصولاسم 

  22املنشأبلد 

 23ةامُلدخلللعينة  البيولوجية الةحلا

 (100) • مواد البحث/تربية ( 200) • بدائيصنف /صنف تقليد ( 600) • عشيب( 200) • بر ( 100) •

 الكائنات احملورة وراثيا( 300) • حمّسن/متقّدم صنف

 link:instab 24املكّررةالنسخ  على( ة) املؤمَتن اجلينات( بنوك)بنك 

 25 (على شكل درجات عشرية)خط العرض ملوقع اجلمع 

 26 (على شكل درجات عشرية)خط الطول ملوقع اجلمع 

  27االقتناء/مصدر اجلمع

معهد، حمةطة جتارب، منظمة  ( 20) • سوق أو متجر( 60) • مزرعة أو موئل مزروع( 20) • ةبري ئلامو( 10) •

  ، أو هامشيمقلقل، ملئ باألعشابموئل ( 30) •رركة البذور( 10) • حبثية، بنك اجلينات

 28البالزما اجلرثومية ختزين ومنط

 بذور متوسط األجل( 12) 

 بذور طويل األجل (16) 

 احلقل( 20) 

 يف األنابيب املخربية( 60) 

 بالتربيد الشديد احلفظ( 20) 

  (الدنا) احلمض النوو ( 10) 

 29احلالة حتت النظام متعدد األطراف

 مت تضمينّ  • تضمين  يتممل  •

                                                      
لتنوع ل الدولية اهليئة/(الفاو) األغذية والزراعة نظمةمل عديدة مبحاصيل التعريف مواصفات إجا ة احملاصيل املتعددةمن ( رمز) 1 مسةصف واقابل ي  18

 .(MCPD V.2)البيولوجي 
 .(MCPD V.2)لتنوع البيولوجي ل اهليئة الدولية/ للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (ACCENUMB) 2مسة صف واقابل ي  19
 .دة التصنيفية بدون اسم املصنفحالكامل للو االسم  20
 .(MCPD V.2)لتنوع البيولوجي ل اهليئة الدولية/ للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (ORIGCTY) 10مسة صف واقابل ي  21
 .(MCPD V.2)لتنوع البيولوجي ل اهليئة الدولية/ للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (ORIGCTY) 16مسة صف واقابل ي  22
 .(MCPD V.2)لتنوع البيولوجي ل اهليئة الدولية/ للفاو مبحاصيل عديدة واصفات التعريفمن  (SAMPSTAT) 19مسة صف واقابل ي  23
 .(MCPD V.2) لتنوع البيولوجيل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (DUPLSITE) 21 مسةصف واقابل ي  24
 .(MCPD V.2) لتنوع البيولوجيل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (DECLATITUDE) 1.11 مسةصف واقابل ي  25

 .(MCPD V.2) لتنوع البيولوجيل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (DECLONGITUDE)  6.11 مسةصف واقابل ي  26
 .(MCPD V.2) البيولوجيلتنوع ل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (COLLSRC) 21 مسةصف واقابل ي  27
 .(MCPD V.2) لتنوع البيولوجيل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (STORAGE) 26 مسةصف واقابل ي  28
 .(MCPD V.2) لتنوع البيولوجيل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (MLSSTAT) 27 مسةصف وال بقاي  29
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 قع وإكثارهااجتديد املدخالت املوجودة خارج املو: 7النشاط ذو األولوية 
 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

اليت حتتاج إىل جتديد  خارج املوقعالنسبة املئوية للمدخالت  .44

 واليت مل تُوضع هلا ميزانية لتجديدها

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 9-1 ال/نعم ال/نعم أو إكثارها/اليت مّت جتديدها و خارج املوقععدد املدخالت  .43

 9-1 ال/نعم ال/نعم اليت حتتاج إىل جتديد خارج املوقعالنسبة املئوية للمدخالت  .42

 سشؤال

ل بنك اجلينات بمن ق خارج املوقعحمفوظة  أو جمموعة حماصيل لكّل حمصول ،اجلدول أدناهيف  أدخل 1.7

 عددتجديد وتطلب الت خالت اليتدعدد املو خالل فرتة التقرير اهراكثإأو /و هاديدخالت اليت مت جتد، عدد املالوطين

[SH] .ميزانية لتجديدها متاحة خالل فرتة التقرير هناك املدخالت اليت مل تكنهذه 
 30 

 وصف العمود

 جمموعة احملاصيل/اسم احملصول

 ( ة)اجلينات الوطين ( بنوك)بنك لُمدخالت يف اإلمجالي لعدد ال

 أو إكثارها /وعدد امُلدخالت اليت مّت جتديدهًا 

 عدد امُلدخالت اليت حتتاج إىل جتديد

 بدون ميزانية لتجديدها اليت حتتاج إىل جتديدعدد املدخالت 

 
 

  

                                                      
بشكل دور  من تقليدية، بالنسبة للبذور الاختبار الصالحية ، خصوصا ةظوفختبار جودة املواد احملإجراء االتجديد احتياجات يفرتض لتحديد   30

 (.ة)الوطيناجلينات  (بنوك) قبل بنك
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 لتيسري عددهاالتوسع يف توصيف جمموعات فرعية حمددة وتقييمها وزيادة : 8النشاط ذو األولوية 

 استخدامها
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

رفولوجية اليت جرى توصيفها يف كل عينة ومتوسط عدد السمات امل .45

 خارج املوقعمدخلة بالنسبة إىل اجملموعات 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

يف  خارج املوقععينة مدخلة حمفوظة  لكّلبالنسبة  املوّصفة املورفولوجيةات سميف اجلدول أدناه عدد ال أدخل 1.8

 [SH]  .4.6ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل، كما هو مذكور يف السؤال 

 وصف العمود

 link:instab 31رمز املؤسسة املؤمتنة

 32املدخلة العّينة عدد

  link:taxtab 33اسم الوحدة التصنيفية

 34اسم احملصول

 املوّصفة املورفولوجيةسمات لعدد ا
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم والتوصيف اجلزيئي البالزما اجلرثوميةعدد املطبوعات عن تقييم  .46

 سشؤال

 سماتلاعلى الوامسات اجلزيئية وعلى تقييم  اعتمادًاتوصيف حول ال اتطبوعامل عدديف اجلدول أدناه  أدخل 4.8

يف  املوقع خارجاملصونة  بالزما اجلرثوميةلل حيويةوالل يويةإلجهادات احلاالزراعية والكيميائية احليوية وكذلك 

البالزما من  من قبل املستفيدينو( ة)الوطين اتاجلين( بنوك)من قبل بنك ، اليت أعدت خالل فرتة التقرير البالد

 [SH] .أيضا املراجعأدرج اختياريا،  .(ة)بنك اجلينات الوطين ذكره، كما اجلرثومية

 وصف العمود

 (ة)الوطين اتاجلين( بنوك) من قبل بنكاملطبوعات املعدة  عدد

 ( ة)الوطين اتاجلين( بنوك) واملبلغ عنها لبنك البالزما اجلرثوميةمن قبل املستفيدين من  املعدةاملطبوعات  عدد

 link:reftab املرجع

                                                      
 .(MCPD V.2)لتنوع البيولوجي ل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن ( رمز) 1مسة صف واقابل ي  31
 .(MCPD V.2)لتنوع البيولوجي ل اهليئة الدولية/للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (ACCENUMB) 2مسة صف واقابل ي  32
 .اسم املصنفدة التصنيفية بدون حالكامل للو االسم  33
 .(MCPD V.2)لتنوع البيولوجي ل الدوليةاهليئة /للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (CROPNAME) 10مسة صف واقابل ي  34
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم عدد اجملموعات الفرعية احملددة السمات اليت جرى نشرها .47

 سشؤال

( بنوك) بنك يف( ة)حمفوظ النباتات جمموعة حماصيل أو جمموعةأو  أدناه، لكّل حمصول يف اجلدول أدخل 3.8

أرر  اختياريا، .خالل فرتة التقرير ، عدد اجملموعات الفرعية احملددة السمات اليت جرى نشرها(ة)الوطين اتاجلين

 [SH]  .املراجعإىل أيضا 

 وصف العمود

 النباتات جمموعة /جمموعة احملاصيل/احملصول اسم

 الفرعية احملددة السمات اليت جرى نشرهاعدد اجملموعات 

 link:reftab املرجع
 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

عدد املدخالت اليت جرى توزيعها من جانب بنوك اجلينات إىل  .48

 البالزما اجلرثوميةمستخدمي 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

عدد العينات اليت جرى توزيعها من جانب بنوك  اجلينات إىل  .49

 البالزما اجلرثوميةمستخدمي 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

النباتات، عدد املدخالت وعدد  جمموعةأو جمموعة حماصيل أو  أدناه، لكّل حمصول يف اجلدول أدخل 2.8

أرر أيضا إىل الكميات  اختياريا،. خالل فرتة التقرير( ة)الوطين اجلينات( بنوك) بنك (تها) اليت وزعهاالعينات 

 [SH] .ملختلف فئات املستفيدين املو عة

 وصف العمود

 جمموعة احملاصيل/اسم احملصول

 35( ة)الوطين اجلينات( بنوك) بنك( تها)لُمدخالت اليت وزعهااإلمجالي لعدد ال

 الوطنيةملراكز البحوث الزراعية عدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها 

  اخلاصللقطاع عدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها 

 غري احلكوميةعلى املزارعني أو املنظمات عدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها 

 (وطنيًا)آلخرين على اعدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها 

                                                      
 .هنا املشار إلي موع اجمليف األعمدة الستة التالية قد ال يساو   عدادجمموع األ  35
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 على أصحاب مصلحة أجنبيني عدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها

 جهات غري معروفةعلى  يعهاعدد امُلدخالت اليت مّت توز

 36( ة)الوطين اجلينات( بنوك) بنك( تها)هااليت وزع عيناتلاإلمجالي لعدد ال

 مراكز البحوث الزراعية الوطنيةعلى  اليت مّت توزيعها عيناتعدد ال

  اخلاصلقطاع على ا اليت مّت توزيعهاّ  عيناتعدد ال

 غري احلكوميةعلى املزارعني أو املنظمات اليت مّت توزيعها  عيناتعدد ال

 (وطنيًا)آلخرين على االيت مّت توزيعها  عيناتعدد ال

 على أصحاب مصلحة أجنبيني اليت مّت توزيعها عيناتعدد ال

 جهات غري معروفةعلى  اليت مّت توزيعها عيناتعدد ال

 

  

                                                      
 .هنا املشار إلي موع اجمليساو  ينبغي أن يف األعمدة الستة التالية  عدادجمموع األ  36
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وتوسيع نطاق  وحتسينها الوراثياجلهود يف جماالت تربية النباتات دعم : 9النشاط ذو األولوية 

  قاعدتها
 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

عدد احملاصيل ذات برامج عامة ناشطة بشأن الرتبية وما قبل  .31

 الرتبية

 9-1 ال/نعم ال/نعم

عدد احملاصيل ذات برامج خاصة ناشطة بشأن الرتبية وما قبل  .31

 الرتبية

 9-1 ال/نعم ال/نعم

املزارعني، القرى أو  إىل صغارعدد أنشطة الرتبية املوجهة  .34

 اجملتمعات التقليدية

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 أسئلة

، خالل فرتة التقرير الذي كان ناشطًا رتبية حماصيلأو خاص ل/و عامبرنامج  أيأدناه  يف اجلدول أدخل 1.9

املزارعني أو القرى أو  إىل صغارإىل تلك الربامج املوجهة  مشريًا ،(ة)املتداول احملصول/اجملموعة التصنيفيةو

 (الصفات)الصفة أو ( السمات)السمة التحسينات املستهدفة من حيث إىل  اختياريا، أرر أيضا .اجملتمعات التقليدية

التحسني، وتوفري التقديرات من حيث أهمية الذ  ينةطبق علي   الزراعيأو النظام /اإليكولوجية الزراعية و( املناطق)املنةطقة و

، التشاركية يف جمال الرتبية املنجزة ، ومنط األنشةطةالبال ما اجلرثومية( مصادر)التحسني من ناحية األمن الغذائي ومصدر 

[SH] .حتى اآلن وسنة اإلجنا  امت حتقيقه يتال املنتجاتوعدد املوظفني املهنيني املعنيني، و
 37 

 وصف العمود

 link:protab الربنامجاسم 

 (YYYY/MM) البدءتاريخ 

 (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 القطاع

 اخلاصالعام و • اخلاص • العام •

 اسم احملصول

 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 :إىل أنشطة الرتبية املوجهة

 صغار املزارعني 

 القرى أو اجملتمعات التقليدية 

 املتناولة( الصفات)ة الصف/(السمات)السمة 

                                                      
 . ، معدل جزئياCGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  2.10 سشؤال  37
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 (التحسني ا ينطبق عليهيتال) ةم الزراعيالنظ/الزراعية اإليكولوجية املناطق

النظام الزراعي /األهمية التقديرية للتحسني من حيث األمن الغذائي يف املنطقة الزراعية اإليكولوجية احملددة

 احملدد

 عاٍل • متوسط • حمدود •

 البالزما اجلرثوميةمصدر 

 بنك جيين حملي 

 وطينبنك جيين  

 دولية/ربكة إقليمية 

  PGRFA بنك جيين تابع جلماعة 

 متقدٍم منظمة عامة من بلٍد 

 منظمة عامة من بلٍد ناٍم 

 اخلاصالقةطاع  

 : الرتبية التشاركية أتاحت الفرصة ملساهمة املزارعني يف

 حتديد األولويات يف جمال الرتبية 

 (صنافلأل التشاركي نتقاءاال)من سالالت متقدمة وثابتة أو أصناف حمسنة  نتقاءاال 

 من عشائر منعزلة نتقاءاال 

 األصناف األصليةأو حتديد /التهجني و 

 املشاركني عدد املوظفني املهنيني

 حصيلة اإلنتاج

 سنة احلصيلة املنتجة
 

الذي كان ( مبا فيه توسيع القاعدة)الصفات الوراثية لتعزيز أو خاص  عام أدناه أي برنامج يف اجلدول أدخل 4.9

  الداعية واملربراتالنمط  أيضا حدد اختياريا، .املستهدفني واحملصول الوحدة التصنيفيةخالل فرتة التقرير و ناشطًا

 .زارعنينوع مشاركة املحتديد التنوع فيها و تقييم ة مبواد البدء وطرقاخلاصالتفاصيل و ،لألنشةطة املنجزة
[SH]

 38
 

 وصف العمود

 link:protab اسم الربنامج

 (YYYY/MM)تاريخ البدء 

 (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 القطاع

 اخلاصالعام و • اخلاص • العام •

 صولاسم احمل

                                                      
 . CGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  6.10 سشؤال  38
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 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 النشاط منط

 خاصة مساتتعزيز الصفات الوراثية عن طريق إدماج  

 وسيع القاعدةتحتسني العشائر من خالل الدمج أو عمليات  

 األنشطة األخرى منط

 الداعية إىل إدراج النشاط املربرات

 الرتبية يادة قليلة يف برنامج  

 احلالية الرتبيةة غري متوفرة يف مواد اخلاص سمةال 

 دليل على وجود قاعدة وراثية ضيقة 

 الداعية األخرى إىل إدراج النشاط املربرات

 عن طريقمّت إجراء تقييم التنوع الوراثي 

 اجلزيئية الوامسات 

 دراسات األنساب 

 أخرىأساليب  

 مل يتّم إجراء أّ  تقييم 

 مواد البدء

 بدائيةاألصناف ال/احمللية األصناف 

 األصناف احملسنة املستخدمة يف بلدك 

 األصناف الغريبة 

 األقارب الربية 

 املزارعني ةركاشم

 حتديد األولويات 

 الربنامج تنفيذ 
 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم عدد مربي احملاصيل العامني والناشطني  .33

 9-1 ال/نعم ال/نعم ني والناشطني اخلاصعدد مربي احملاصيل  .32

 سشؤال

ني والناشطني بالنسبة جملموعات احملاصيل اخلاصأدناه عدد مربي احملاصيل العامني أو  يف اجلدول أدخل 3.9

  [NFP] .اختياريا، أرر أيضا إىل مصدر املعلومات .39املختلفة مع حتديد سنة املعلومة

                                                      
 .داخل أو أقرب ما ميكن إىل سنوات فرتة التقرير ةملعلوما سنةينبغي أن تكون   39
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 وصف العمود

 اصيلجمموعة احمل

 حبوب 

 بقوليات حبية 

 جذور ودرنات 

 فواك  

 خضراوات 

 أعالف 

 نباتات ليفية 

 النباتات الزيتية 

 النباتات السكرية 

 أخرىحماصيل جمموعة 

 عدد مربي احملاصيل العامني والناشطني

 ني والناشطنياخلاصعدد مربي احملاصيل 

 سنة املعلومة

   link:reftab املراجع
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نطاق التنوع احملصولي من أجل ع يتوسو تنويع اإلنتاج احملصوىلتشجيع : 11النشاط ذو األولوية 

 الزراعة املستدامة
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

النشاطات لزيادة عدم التجانس الوراثي يف /املشاريع/عدد الربامج .35

 أنواع احملاصيل والتنّوع داخل النظام اإليكولوجي الزراعي

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

الوراثي  تحسني التنوعبذي صلة نفذ خالل فرتة التقرير، نشاط /مشروع/جمأدناه أّي برنا يف اجلدول أدخل 1.11

 اختياريا، أرر أيضًا .(ة)املستهدف( احملاصيل)، مشريًا إىل احملصول النظام الزراعي البيئي وحماصيلهضمن  للنباتات

[SH] .ات ذات صلةعوةطباملواضيع املغةطاة وإىل أّية مإىل 
 40 

 وصف العمود

 link:protab النشاط/املشروع/اسم الربنامج

 link:protab (YYYY/MM)تاريخ البدء 

 link:protab (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 (ة)املستهدف( احملاصيل) اسم احملصول

 اجملاالت املمكنة املتداولة

 رصد التنوع ضمن األنواع يف احملاصيل/تقييم 

 األنواع يف احملاصيل يادة التنوع ضمن  

 يف النظم الزراعيةاحملصولي رصد التنوع /تقييم 

 يف النظم الزراعيةاحملصولي  يادة التنوع  

 link:reftab املرجع
 

                                                      
 .CGRFA-10/04/Inf. 5للوثيقة  2يف امللحق  1.11سشؤال   40



CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.4 26 

 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

أو األنواع الربية اليت ُأدخلت إىل /عدد احملاصيل اجلديدة و .36

 الزراعة

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 اختيارياً، .خالل فرتة التقرير 41أو نوع بري أدخل إلي الزراعة/و صول جديداجلدول أدناه أّي حم يف أدخل 4.11

 [NFP] .الزراعية الرئيسية( املناطق)نةطقة إىل امل أرر أيضا

 وصف العمود

 صول اجلديداسم احمل

 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 link aretab الزراعية الرئيسية( املناطق)نطقة امل اسم

 

  

                                                      
 .اصيل املدجنة حديثااحمل تعينزراعة يف الاألنواع الربية اليت أدخلت و. احملاصيل اليت أدخلت من اخلارجتعين ديدة اجلاصيل احمل  41
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تشجيع تنمية وتسويق مجيع األصناف، ويف املقام األول أصناف : 11النشاط ذو األولوية 

 البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل األصناف/املزارعني
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 الوطنيةاالتصال 

 تنمية وتسويق األصناف على وجود سياسات وطنية تشّجع .37

 األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل/املزارعني

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

تشجيع لموجود ( مبا يف ذلك االسرتاتيجيات) وطين قانوني/سياسي إطار عمل أي أدناه اجلدول يف أدخل 1.11

 [NFP] .واستغالهلا جتاريًا األنواع غري املستخدمة على النحو األمثلاألصناف البدائية /أصناف املزارعني تطوير

 دوصف العمو

 link:reftab (تمبا فيه اإلسرتاتيجيا)قانوني ال/سياسيالعمل الإطار مرجع 

 link:reftab عام النشر

 املوضوع املروج

 واستغالهلا جتاريًا األصناف البدائية/أصناف املزارعني تةطوير 

 واستغالهلا جتاريًاغري املستخدمة على النحو األمثل ألنواع ا تةطوير 
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

تنمية وتسويق  على النشاطات اليت تشّجع/املشاريع/عدد الربامج .38

 البدائيةاألصناف /مجيع األصناف، ويف املقام األول أصناف املزارعني

 واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

وتسويق تطوير  شرع يف تنفيذه خالل فرتة التقرير، يعززنشاط /مشروع/أدناه أّي برنامج اجلدول يف أدخل 4.11

، غري املستخدمة على النحو األمثلألنواع حملاصيل أو اوااألصناف البدائية /مجبع األصناف، السيما أصناف املزارعني

طق اجلغرافية، واملواضيع اإىل املراجع، واملن اختياريا، أرر أيضا .املستهدفني صولواحمل إىل الوحدة التصنيفية مشريًا

[SH] .املغةطاة
 42

 

 وصف العمود

 link:protab النشاط/املشروع/الربنامجاسم 

 link:protab (YYYY/MM)تاريخ البدء 

                                                      
 .، معدل جزئياCGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  2.12 سشؤال  42
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 link:protab (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 الفئة املستهدفة

 ألصناف امجيع  

 ةبدائياألصناف ال/أصناف املزارعني 

 غري املستخدمة على النحو األمثلألنواع و اأاحملاصيل  

 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 اسم احملصول

 link:reftab املرجع

 link:aretab جماالت االهتمام

 املواضيع املغطاة

 البحث 

 حتسني احملاصيل 

 تو يع البذور 

 التجهيزحتسني  

 تةطوير السوق 

 التوعية العامة 

 تغريات السياسة 

 املواضيع األخرى املغطاة
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

األصناف البدائية /العدد الذي مّت حتديده من أصناف املزارعني .39

مكانية كبرية إواألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل واليت هلا 

 للتسويق 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 أسئلة

ذات  بدائيةألصناف الا/أصناف املزارعني عددلكّل وحدة تصنيفية أو حمصول مناسب،  ،أدناه اجلدول يف أدخل 3.11

 [NFP]  .اختياريا، أرر أيضا إىل املراجع .حتديدها خالل فرتة التقريراليت مّت للتسويق اإلمكانية الكبرية 

 وصف العمود

 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 اسم احملصول

 حتديدهااليت مّت  للتسويقذات اإلمكانية الكبرية  البدائيةصناف األ/زارعنيعدد أصناف امل

 link:reftab (املراجع) املرجع
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اليت مّت  للتسويقذات اإلمكانية الكبرية  غري املستخدمة على النحو األمثل األنواعأدناه  اجلدول يف أدخل 2.11

حول التقّدم الذ  مّت إحرا ه حتى اآلن  ، رّتبها من حيث األولوية، وقّدم تفصياًلاختياريا .خالل فرتة التقرير حتديدها

[NFP]. باجتاه تةطويرها واستخدامها امُلستدام يف البلد
 43

 

 وصف العمود

 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 اسم احملصول

 األولوية بالنسبة للبلد

 عالية • عالية-متوسةطة • متوسةطة • متوسةطة-ضعيفة • ضعيفة •

 ع اجلغرايفزيوضع خرائط التو

األنشةطة متقّدمة  • قائمةبعض األنشةطة  • هااألنشةطة خمةطةطة ولكن مل يتّم الشروع في • مل يتّم ختةطيط أ  نشاط •

 األنشةطة ُمنَجزة • جدًا

 التقييم/التوصيف

األنشةطة متقّدمة  • بعض األنشةطة قائمة • هااألنشةطة خمةطةطة ولكن مل يتّم الشروع في • نشاط مل يتّم ختةطيط أ  •

 األنشةطة ُمنَجزة • جدًا

 حتسني احملصول

األنشةطة متقّدمة  • بعض األنشةطة قائمة • هااألنشةطة خمةطةطة ولكن مل يتّم الشروع في • مل يتّم ختةطيط أ  نشاط •

 األنشةطة ُمنَجزة • جدًا

 بعد احلصاد عمليات ما

األنشةطة متقّدمة  • قائمةبعض األنشةطة  • هااألنشةطة خمةطةطة ولكن مل يتّم الشروع في • نشاط مل يتّم ختةطيط أ  •

 األنشةطة ُمنَجزة • جدًا

 التسويق

األنشةطة متقدمة  • بعض األنشةطة قائمة • هااألنشةطة خمةطةطة ولكن مل يتّم الشروع في • مل يتّم ختةطيط أ  نشاط •

 األنشةطة ُمنَجزة • جدًا

 الغرسمواد /إكثار البذور

األنشةطة متقدمة  • ض األنشةطة قائمةبع • هاالشروع في األنشةطة خمةطةطة ولكن مل يتّم • مل يتّم ختةطيط أ  نشاط •

 األنشةطة ُمنَجزة • جدًا

 التوثيق يف نظم املعلومات

األنشةطة متقدمة  • قائمةبعض األنشةطة  • هاشروع فيال األنشةطة خمةطةطة ولكن مل يتّم • مل يتّم ختةطيط أ  نشاط •

 األنشةطة ُمنَجزة • جدًا

 link:reftab (املراجع) املرجع
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 دعم إنتاج البذور وتوزيعها: 14النشاط ذو األولوية 
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم عدد األصناف اجلديدة اليت جرى إطالقه .21

 سشؤال

احملصول وسنة  حمّددًا ،اليت جرى إطالقها خالل فرتة التقريراألصناف مجيع  أدناه اجلدول يف أدخل 1.14

الزراعية ( البيئات)والبيئة  واملنشأ نمطال( حني ينةطبق)سنة التسجيل  اختياريا، أرر أيضا بالنسبة لكل صنف إىل .اإلطالق

[NFP] .اإليكولوجية املستهدفة، والصفات اهلامة
 44

 

 وصف العمود

 اسم احملصول

 link:cultab اسم الصنف

 طالقاال سنة

 التسجيل سنة

 النمط

 صنف حمّسن • بدائيصنف / املزارعصنف  •

 املنشأ

 مّت إدخال  من خارج البالد • قةطر  •

 الزراعية اإليكولوجية املستهدفة( البيئات)البيئة 

 صفات هامة
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم املسّجلة/عدد مؤسسات البذور الرمسية .21

 سشؤال

 .سنة املعلومة املسجلة يف البلد، حمددًا/شركات البذور الرمسيةل حمدث عدد آخر أدناه اجلدول يف أدخل 4.14

 [NFP]. اختياريا، أرر أيضا إىل مصدر املعلومة

 دوصف العمو

 املسجلة/عدد شركات البذور الرمسية

 سنة املعلومة

 link:reftab املرجع

                                                      
 .جزئيًا مبسط، CGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  7.16سشؤال   44
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

يف املائة من جمموع املساحة  81ألصناف اليت متّثل معًا لأقل عدد  .24

 املزروعة على النطاق األوسعاخلمسة لكّل من احملاصيل 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

من  أقل عددو األخرية نطاق وللسنة أوسع على املزروعةاخلمسة  احملاصيل من لكل ،أدناه اجلدول يف أدخل 3.14

 [NFP]. الصلة ذات املتاحة اإلحصاءات ، معاحملصول مساحة إمجالي من يف املائة 81 اليت متثل معًا ألصنافا

 دوصف العمو

 السنة

 اسم احملصول

 من إمجالي مساحة احملصوليف املائة  81أقل عدد من األصناف يف 

 (هكتار)املساحة اإلمجالية للمحصول 
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

نسبة املساحة املستفيدة من بذور مستوفية ملعايري قطاع البذور  .23

  على أوسع نطاق املعتمدةالرمسي بالنسبة إىل احملاصيل اخلمسة 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

املساحة و األخرية وللسنة على أوسع نطاق سنويًا اخلمسة املزروعةاحملاصيل  من لكل ،أدناه اجلدول يف أدخل 2.14

متوسط و بذور مستوفية ملعايري قطاع البذور الرمسيوكمية إنتاج  ةصدروامل ةوردملستاالبذور وكميات  ةدوصاحملالكلية 

 [NFP] .الصلة ذات املتاحة اإلحصاءات مع ،معدل البذار

 دوصف العمو

 السنة

 السنوي اسم احملصول

 (هكتار)ة دوصاحملصول احملمساحة إمجالي 

 (طن)استرياد البذور يف السنة السابقة 

 (طن)تصدير البذور يف السنة السابقة 

 (طن)يف السنة السابقة  ستوفية ملعايري قطاع البذور الرمسياملإنتاج البذور 

 (كتارهـ/لغك) معدل البذارمتوسط 
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

حسب جهة التقييم 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم وجود سياسة وطنية للبذور وقانون خاص بالبذور .22

 سشؤال

( قوانني)للبذور وبقانون  الوطنية( السياسات)املتعلقة بالسياسة ( املراجع)املرجع  أدناه اجلدول يف أدخل 5.14

 [NFP] .البذور

 دوصف العمو

 link:reftab قانون/مرجع سياسة البذور

 link:reftab النشر سنة
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 بناء الربامج الوطنية وتعزيزها: 13النشاط ذو األولوية 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

يعمل كآلية تنسيق ( وغري ذلك وكالة، جلنة)وجود كيان وطين  .25

 PGRFAـ ة باخلاصأو االسرتاتيجيات /لألنشطة و

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

الذي يعمل كُمنشأة حكومية مسؤولة عن ( وكالة، جلنة وغري ذلك) الوطينأدناه الكيان  اجلدول يف أدخل 1.13

اختياريا، أرر إذا ما كان مسشؤوال أيضا عن موارد وراثية  .هتأسيس وسنةيف البلد،  PGRFA أو تسهيل أنشطة/تنسيق و

[NFP] .، وتواتر االجتماعاتنياملمثَّل أصحاب املصلحةوفئات وأهداف   أخرى
 45

 

 وصف العمود

 link:instab اسم الكيان

 التأسيس سنة

 أحدث إعادة إنشاء سنة

 مهام إضافية

 موارد وراثية َحَرجية 

 موارد وراثية حيوانية 

 مائيةموارد وراثية  

 الكائنات الدقيقة واملوارد الوراثية الالفقارية 

 األهدافوصف 

 تواتر االجتماعات

 غري ذلك • منتظمبشكل غري  • كل ثالثة أعوام • كل عاَمْين • سنو  • مّرتان يف العام • واحد فصلي خالل عام •

 (YYYY/MM) تاريخ آخر اجتماع

 الشركاء املشاركون

 نمرّبو 

 مزارعون 

 قةطاع خاص 

 منظمات غري حكومية 

 جامعات 

 وطنيةك جينات وبن 

 عيةمتجممنظمات  
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 و ارة الزراعة 

 و ارة البيئة 

 ثروة السمكيةو ارة ال 

 الشركاء املشاركون اآلخرون
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

اتصال وطنية معيَّنة رمسيًا أو منسق للموارد الوراثية  جهةوجود  .26

 النباتية لألغذية والزراعة

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 الوطينأو املنسق  االتصال الوطنية هةاإللكرتوني جل والربيد سماال، وواملنصبلقب، ال أدناه اجلدول يف أدخل 4.13

  [NFP]  .وتاريخ التعيني الذي مّت تعيينه رمسيًا لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةل

 وصف العمود

 link:pertab املنسق/االتصال جهةاسم 

 link:pertab اللقب

 link:pertab املنصب

  link:pertab اإللكرتوني الربيد

  (YYYY/MM) تاريخ التعيني
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 PGRFAوجود إطار للسياسات احلكومية واسرتاتيجيات لصون  .27

 واستخدامها

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 PGRFA. [NFP] صون واستخدامل حكومية ةاسرتاتيجيسياسي و إطار عمل أي أدناه اجلدول يف أدخل 3.13

 دوصف العمو

 link:reftab مرجع إطار السياسات واالسرتاتيجية

 link:reftab النشر سنة
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم PGRFAوجود آلية وطنية لتبادل املعلومات بشأن  .28

 سشؤال

أرر  اختياريا، .وسنة نشرها PGRFA لتبادل املعلومات بشأنموجودة أدناه أي آلية وطنية  اجلدول يف أدخل 2.13

 [NFP] .نياملساهم أصحاب املصلحةأيضا إىل عدد 

 دوصف العمو

 link:reftab املرجع

 link:reftab النشر سنة

  نياملساهم أصحاب املصلحةعدد 
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 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتشجيع وتعزيز شبكات : 12النشاط ذو األولوية 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 العضوية يف شبكة إقليمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية .29

 والزراعة

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

عّد البلد عضوًا ُياليت  لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةل ةقليمياإلشبكات الأدناه  اجلدول يف أدخل 1.12

[NFP] .فيها
 46

 

 وصف العمود

 link:instab شبكةال اسم
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 الوطنيةاالتصال 

 أصحاب املصلحةتكون  عدد شبكات حتسني احملاصيل اليت .51

 فيها أعضاء الوطنيني

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 [SH] .فيها أعضاًء الوطنيني أصحاب املصلحةكون يحتسني احملاصيل اليت أدناه شبكات  اجلدول يف أدخل 4.12

 وصف العمود

 link:instab شبكةالاسم 
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

يف إطار  الوطنيني أصحاب املصلحةنتجها يعدد املطبوعات اليت  .51

 الشبكات

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 PGRFA. [SH]أي مطبوع أنتج من قبل منظمتكم خالل فرتة التقرير يف إطار شبكات أدناه  اجلدول يف أدخل 3.12

 العمودوصف 

 tablink:ref املرجع

  

                                                      
 . CGRFA-10/04/Inf. 5للوثيقة  2يف امللحق  1.13سشؤال   46
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لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ل شاملة بناء نظم معلومات: 15النشاط ذو األولوية 

 وتعزيزها
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 يف املواقع الطبيعيةعدد األقارب الربية للمحاصيل احملتفظ بها  .54

 واملوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

واملوّثقة يف نظام معلومات  يف املواقع الطبيعيةاملصانة  لمحاصيلل الربية ألقاربعدد ا أدناه اجلدول يف أدخل 1.15

 [NFP] .اإلنرتنتاسم وعنوان نظام املعلومات على شبكة  متاح للجميع، حمددًا

 وصف العمود

 لمحاصيلل الربية ألقاربا عدد

 link:systab نظام املعلومات

 link:systab اإلنرتنتعنوان النظام على شبكة 
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

األصناف البدائية املزروعة داخل املزرعة /عدد أصناف املزارعني .53

 للجميعواملوّثقة يف نظام معلومات متاح 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

واملوّثقة يف نظام  البدائية املزروعة داخل املزرعة األصناف/عدد أصناف املزارعني أدناه اجلدول يف أدخل 4.15

النسبة منها اليت مت نشر وصفها وبيانات توزيعها اجلغرايف، واسم وعنوان نظام  معلومات متاح للجميع، حمددًا

 [NFP] .اإلنرتنتاملعلومات على شبكة 

 وصف العمود

 األصناف البدائية/عدد أصناف املزارعني

 رفولوجيواألصناف البدائية اليت هلا توصيف م/نسبة أصناف املزارعني

 األصناف البدائية اليت هلا توصيف زراعي/نسبة أصناف املزارعني

 جغرايفالبدائية اليت هلا بيانات توزيع األصناف /نسبة أصناف املزارعني

 link:systab نظام املعلومات

 link:systab: اإلنرتنتعنوان النظام على شبكة 
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

املوّثقة يف نظام معلومات  خارج املوقععدد املدخالت يف جمموعات  .52

 متاح للجميع

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

املوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع،  خارج املوقعأدناه عدد املدخالت من جمموعات  اجلدول يف أدخل 3.15

اختياريا، أرر أيضا إىل النسبة املئوية للمدخالت اليت مت نشر  .اإلنرتنتاسم وعنوان نظام املعلومات على شبكة  حمددًا

 [SH] .بيانات توصيفها وتقييمها

 وصف العمود

 link:instab 47ؤمتنةامل املشؤسسةرمز 

  48املوثقة املدخالتعدد 

 توصيف هلا بيانات النسبة املئوية للمدخالت اليت 

 تقييمهلا بيانات النسبة املئوية للمدخالت اليت 

 link:systab نظام املعلومات

 link:systab اإلنرتنتعنوان النظام على شبكة 
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

وّثقة يف نظام معلومات متاح املعدد األصناف اليت مّت إطالقها  .55

 للجميع

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

اسم  وّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع، حمددًااملعدد األصناف اليت مّت إطالقها  أدناه اجلدول يف أدخل 2.15

 [NFP] .اإلنرتنتوعنوان نظام املعلومات على شبكة 

 وصف العمود

 األصناف اليت مّت إطالقهاعدد 

 نشورة تضماملعلومات امل

 النسب 

 الزراعي الوصف 

 مصدر البذور 

  link:systab نظام املعلومات

 link:systab اإلنرتنتعنوان النظام على شبكة 
 

                                                      
 .(MCPD V.2)منظمة التنوع البيولوجي / للفاو واصفات التعريف مبحاصيل عديدةمن  (INSTCODE) 1مسة صف وايقابل   47
 . لنفس بنك اجلينات 2-3يساو  أو أقل من عدد السجالت حتت السشؤال   48
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

تكون  PGRFAإقليمية بشأن /املشاركة يف نظم معلومات دولية .56

 متاحة للجميع

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

تساهم فيه ويكون متاحا للجميع  PGRFAإقليمية بشأن /أدناه أي نظام معلومات دولية اجلدول يف أدخل 5.15

 [SH] .تواتر التحديثات منظمتكم باملعلومات، حمددًا

 وصف العمود

 link:systab إقليمي/معلومات دولينظام 

 تواتر التحديثات

 كل ثالثة أعوام أو أكثر • كل عاَمْين • سنو  • رهر  • يومي •
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املوارد الوراثية الوراثي والتقليل تآكل  استحداث نظم لرصد وصون التنّوع: 16النشاط ذو األولوية 

 وتعزيزها النباتية لألغذية والزراعة
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

وجود نظم وطنية لرصد التنّوع الوراثي وصونه والتقليل إىل أدنى  .57

 حد من التآكل الوراثي

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 .الوراثيوالتقليل إىل أدنى حد من التآكل  الوراثيالتنوع  وصونأدخل يف اجلدول أدناه أي نظام وطين لرصد  1.16

 [NFP] .املساهم أصحاب املصلحةإىل عدد أيضا رر أ اختياريا،

 دوصف العمو

 link:reftab النظام مرجع

 link:reftab النشر سنة

 املساهم أصحاب املصلحةعدد 
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

النظم الوطنية القائمة لرصد عدد اإلجراءات العالجية الناجتة عن  .58

 وصون التنّوع الوراثي والتقليل إىل أدنى حد من التآكل الوراثي

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

والتقليل إىل  وراثيلتصحيح أو حتسني التنوع الاختذ خالل فرتة التقرير أدخل يف اجلدول أدناه أي إجراء  4.16

 وصونمن النظم الوطنية القائمة لرصد  التحليالت/عتمد على البياناتاأو /الذي استفاد من و أدنى حد من التآكل الوراثي

 [NFP] .والتقليل إىل أدنى حد من التآكل الوراثي الوراثيالتنوع 

 دوصف العمو

 link:protab جراء عالجيإ

 link:protab (YYYY/MM) البدءتاريخ 

 link:protab (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 

  



41 CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.4 

  

 بناء قدرات املوارد البشرية وتعزيزها: 17النشاط ذو األولوية 
 
قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

وجود برامج التعليم ما بعد الّتخرج واجلامعي والثانوي وبرامج  .59

واستخدامها على حنو  PGRFAتدريب تتضمن جوانب متعلقة بصون 

 مستدام

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

اجلامعية املرحلة والتخرج  ما بعد مرحلةيف برامج تعليمية وتدريبية  ىل توافرإأدناه  يف اجلدولشر أ 1.17

 .مستدام على حنو هاواستخدام PGRFA تتضمن جوانب متعلقة بصون ،خالل فرتة التقريريف بلدكم الثانوية و
[NFP] 

 دوصف العمو

 :املستدامعلى حنو  هاواستخدام PGRFA تتضمن جوانب متعلقة بصونبرامج تعليمية وتدريبية 

  التخرج وجودة يف مرحلة ما بعدم 

 اجلامعيةوجودة يف املرحلة م 

 الثانويةاملرحلة  يف وجودةم 
 

قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

النسبة املئوية للموظفني الذين مّت حتسني مهاراتهم يف جمال صون  .61

PGRFA واستخدامها 

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

 PGRFAيف جمال صون  نيملالعا منظمتكمأدناه العدد اإلمجالي للموظفني الفنيني يف  يف اجلدولدخل أ 4.17

 [SH] .التقريرهم خالل فرتة مهاراتسني واستخدامها وعدد أولئك الذين مت حت

 دوصف العمو

 PGRFA يف جمال 49نيملالعاالعدد اإلمجالي للموظفني الفنيني 

 (PhD)احلاصلني على الدكتوراه  PGRFA يف جمال نيملالعاعدد الفنيني 

 (MSc) 50احلاصلني على املاجستري PGRFA يف جمال نيملالعاعدد الفنيني 

 51يف دورات تدريبية قصرية ومناظرات االذين شاركو PGRFA يف جمال نيملالعاعدد الفنيني 

                                                      
 . تليهاكون أقل من جمموع القيم يف األعمدة الثالثة اليتتقيمة يف هذا العمود ال ميكن أن ال  49
 .يف العمود السابقلفنيني الذين سبق عدهم ستبعد هشؤالء اعد يلتجنب ا دواجية ال  50
 .السابقيف العمود لفنيني الذين سبق عدهم ستبعد هشؤالء اعد يلتجنب ا دواجية ال  51
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املوارد الوراثية النباتية لألغذية تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية : 18النشاط ذو األولوية 

 والزراعة
 

قابل  مشؤررات

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم واستخدامها PGRFAشّجع صون يوجود برنامج للتوعية العامة  .61

املشاركة يف تنفيذ برنامج التوعية  أصحاب املصلحةعدد جمموعات  .64

 العامة

 9-1 ال/نعم ال/نعم

 سشؤال

موجود يف  هاواستخدام PGRFA صون على برنامج للتوعية العامة يشّجعإذا كان  أدناه اجلدول يفأشر  1.18

إىل رر أيضا أاختياريا،  .يف تنفيذه ةاملشارك أصحاب املصلحةإىل جمموعات  أشرالبالد، وإذا كان األمر كذلك، 

مستدام اليت كانت قد بدأت خالل فرتة التقرير،  على حنو هاواستخدام PGRFA حول صوناألنشةطة /املشاريع/الربامج

 [NFP]. نتيجة لربنامج التوعية العامةكوكانت قد نشأت 

 وصف العمود

  PGRFAـ ببرنامج للتوعية العامة يتعلق 

 غري موجود • موجود •

 ةاملشارك أصحاب املصلحةجمموعات 

 بنوك جينات وطنية 

 مزارعون 

 منظمات جمتمعية 

 منظمات غري حكومية 

 مربو نباتات 

 قةطاع بذور خاص 

 جامعات 

 و ارة الزراعة 

 و ارة البيئة 

 ى مشاركةخرأ( ات)جمموعة

   link:protab عن برنامج التوعية العامة الناجتة األنشطة/املشاريع/الربامج
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قابل  مشؤرر

 للتةطبيق

بيانات 

 متوفرة

التقييم حسب جهة 

 االتصال الوطنية

 9-1 ال/نعم ال/نعم عدد أنواع املنتجات اليت جرى تطويرها لرفع مستوى الوعي العام .63

 سشؤال

. PGRFA أهميةب لرفع مستوى الوعي العام خالل فرتة التقرير املنتجات املطّورة نوعأِشر يف اجلدول أدناه إىل  4.18

[SH] .واملراجع وسائل اإلعالم امُلستخدمة واجلمهور امُلستهدف واملواضيع املغةطاةاختياريا، أرر أيضا إىل 
 52

 

 العمود وصف

 املنتجات املطّورة

 بصرية-منتجات مسعية 

 لوحات عرض وُملصقات 

 وقائعالصحائف  

 صحف 

 (أدِخل املراجع أدناه)تقارير  

 (أدِخل املراجع أدناه)جمالت  

 (أدخل املراجع أدناه) صفحات الشبكة العاملية 

 أدوات/(وغري ذلكقمصان ، قلنسوات، حقائب، )كماليات  

 وسائل اإلعالم املستخدمة

 صحافة 

 تلفزيون 

 راديو 

 إنرتنت 

 معارض تنّوع 

 مشؤمترات 

 تثقيفية أحداث 

 اجلماهري امُلستهدفة

 صانعو السياسة 

 علماء 

 عمال إرراد 

 مزارعون 

 تالميذ مدارس 

 عامة الشعب 

                                                      
 .CGRFA-10/04/Inf.5للوثيقة  2يف امللحق  3.20 سشؤال  52
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 املواضيع املشمولة

 البيولوجيكجزٍء من التنوع  PGRFA أهمية 

 دور املزارعني 

 الوطنيةالسياسة  

 التثقيف البيئي 

 link:reftab املراجع
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 امللحق الثاني
 

 اجلداول املشرتكة: صيغة إعداد التقارير
 
ويستخدم كل جدول لتخزين معلومات مفصلة عن تسعة . تسعة جداول مشرتكةل وصفًا الثاني امللحقيتضمن  

 يفيةصنوالوحدات التاألنشةطة /املشاريع/والربامج بهم املنظمات واألرخاص الذين ميكن االتصال :كيانات خمتلفة، وهي

العديد من يف ر إليها اشينشورة واالتفاقات، واليت املغري /ةرونشاملواملراجع صناف واملناطق اجلغرافية ونظم املعلومات واأل

 .(األول امللحق) صيغة إعداد التقارير طوالاجلداول 
 
خةطة العمل لرصد الوطين  توىعلى املس تبادل املعلومات اتقبل آليوقد استخدمت هذه اجلداول املشرتكة من  

متاحة للبلدان من خالل نظام معلومات  الفاو املوجودة يف 53تسعةالالكيانات املتعلقة باملعلومات كون ستو. األوىلالعاملية 

 .(يف هذه الوثيقة 1انظر الفقرة ) املنقح

                                                      
53  www.pgrfa.org 
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 اإلداراتباإلضافة إىل  ،شبكاتالعلى معلومات اتصال حول املعاهد واملنظمات و( instab)" جدول املنظمة"توي حي

 لبناء تسلسل هرمي بني أبواب اجلدول "املنظمة األصل"وُيستخدم حقل . أو البنى الثانوية ضمنها

 وصف العمود

 املنظمة اسم

 املختصر للمنظمة سماال

  WIEWS  رمز

 link:instab األصل املنظمة

 العنوان

 الربيدي الرمز

 املدينة

 البلد

 اهلاتف

 الفاكس

 الربيد اإللكرتونيعنوان 

 املوقع على الشبكة العاملية عنوان

 للمنظمة ةاالعتباري احلالة

اجلماعة  • األمم املتحدة •خاصة  • رب  حكومية • إقليمية • دولية • غري حكومية • حكومية •

 اإلستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 فئات َدْور املنظمة

 (جمموعات طويلة األجل)بنك جيين  

 (جمموعات متوسةطة األجل)جيين بنك  

 (جمموعات قصرية األجل)بنك جيين  

 حديقة نباتية 

 مرّبي 

 ربكة  

 جمتمع حملي 

 تعليمي 

 منتج بذور 

 بذور مزود 

 جمتمع امُلزارع 

 البحث 

 عامل اإلرراد 
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 نارر 

 خمترب 

 سياسة/إدارة 
 

، مبا يف ذلك رقم اهلاتف والربيد اتصال حول األشخاصعلى معلومات ( pertab) "االتصالجدول مسؤول "حيتوي 

 .ويكون األشخاص عادًة مرتبطني باملنظمات يف جدول املنظمات، حيث يتّم ختزين عناوين الربيد. اإللكرتوني

 وصف العمود

 عائليال سماال

 اللقب

 الشخصي سماال

 املنصب

 بلد اإلقامة

 عنوان الربيد اإللكرتوني

 اهلاتف

 link:instab املنظمة
 

ويدّل . وغري ذلكوالدورات  ططاخلو شطةواملشروعات واألن بيانات حول الربامج (protab) "جدول املشروع"جيمع 

ذات أولوية  خمتلفةجماالت حتليل وتصفية امُلدخالت اليت تنتمي إىل  عند يستخدم السياقحقٌل ُمشار إليه بعلم إىل 

 .للنشاط

 وصف العمود

 سماال

 الرمز/ختصاراال

  نمطال

 غري قابل للتةطبيق • دورة قصرية • أكادميية دورة • ندوة • عملحلقة  •نشاط  • مشروع • برنامج •

 احلالة

 منجز • جار • متت املوافقة علي  • مت اقرتاح  •

  (YYYY/MM) تاريخ البدء

  (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 link:protab نشاطال/صلاألشروع امل

 الوصف

  link:pertab املشارك املنّسق

 link:instab املشاركة املنظمة املنسِّقة
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 link:pertab املشاركون

 link:instab املنظمات املشاركة

 البلدان املشاركة

 link:instab الشبكات ذات الصلة

 مقدار امليزانية

 وحدة عملة امليزانية

 امليزانية منط

 جمموع • سنو  •

 فئات موارد التمويل

 املنسقةاملنظمة  

 املنظمات املشاركة 

 الوطينالربنامج  

 شبكات ذات الصلةال 

 link:instab موارد التمويل

 النطاق

 دولي • إقليمي • وطين • حملي • مشؤسساتي •

 خلطة العمل العاملية الثانية من قبل األنشطة ذات األولوية املتناولة االتاجمل

 PGRFA مسح وحصر 

 املزرعةوحتسينها يف  PGRFA دعم إدارة 

 مساعدة املزارعني يف حاالت الكوارث 

  يف املواقع الةطبيعيةالربية الغذائية لمحاصيل والنباتات لالربية قارب ون األتشجيع ص 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املستهدفمع دعم اجل 

 والتوسع فيها خارج املوقعة وداجملموعات املوجصون دامة إ 

 وإكثارها خارج املوقعوجودة ت املدخالجتديد امل 

 الفرعية احملددة موعات واجملتقييم التوصيف ويف السع التو 

 تهاقاعدنةطاق الوراثي وتوسيع يف جماالت تربية النباتات وحتسينها  دعم اجلهود 

 عة امُلستدامةالزراالتنوع احملصولي من أجل  نةطاقوتوسيع تنويع احملاصيل تشجيع  

واألنواع األصناف البدائية /وتسويق مجيع األصناف ويف املقام األول أصناف املزارعنيوير ةطتشجيع ت 

 ة على النحو األمثلستخدماملغري 

 هاوتو يع دعم إنتاج البذور 

 وتعزيزها الوطنيةربامج البناء  

  PGRFAربكات وتعزيز تشجيع  

 موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزهالة لنظم معلومات راملبناء  
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لموارد الوراثية ل والتقليل إىل أدنى حد من التآكل الوراثيوتعزيز وصون التنوع الوراثي تةطوير  

 النباتية لألغذية والزراعة

 بناء قدرات املوارد البشرية وتعزيزها 

 PGRFAشأن أهمية الوعي العام بتشجيع وتعزيز  

 خلطة العمل العاملية من قبل األنشطة ذات األولوية املتناولة االتاجمل

 PGRFAمسح وحصر  

 يف املزرعة PGRFAإدارة دعم   

  الكوارث مساعدة املزارعني يف حاالت 

  يف املواقع الةطبيعيةالربية  الغذائية والنباتاتالربية للمحاصيل  األقارب تشجيع صيانة  

 خارج املوقع ملوجودةا استدامة اجملموعات 

 خارج املوقعجتديد اجملموعات املهّددة  

 دعم اجلمع املخةطط واملستهدف للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 خارج املوقعتوسيع أنشةطة الصيانة  

 توسيع توصيف اجملموعات األساسية وتقييمها وعددها  

 القاعدة يادة جهود التحسني الوراثي وتوسيع  

 تشجيع الزراعة املستدامة  

 واستغالهلا جتاريًا على النحو األمثلاألنواع غري املستخدمة و احملاصيل تشجيع تةطوير 

 دعم إنتاج وتو يع البذور 

 "الغنية بالتنّوع"نواع احمللية واملنتجات أللجديدة تةطوير أسواق  

 ةقوّي وطنيةوضع برامج  

 PGRFAتشجيع ربكات  

 إنشاء نظم معلومات راملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 PGRFAتةطوير نظم الرصد واإلنذار املبكر عن فقدان  

 توسيع وحتسني التثقيف والتدريب 

 واستخدامها PGRFAتشجيع التوعية العامة بقيمة حفظ  
 

 مستنداتهااء العلمية للنباتات ومسحول األ على بيانات (taxtab) "جدول الوحدة التصنيفية"حيتوي 

 وصف العمود

 الوحدة التصنيفية اسم

 املستند اسم

 الفصيلة النباتية

 احلالة التصنيفية

 link:taxtab يةفيصنوحدة التاملفّضل لل سماال
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 حول األصناف املزروعة ونسلها وأصلها على بيانات (cultab) "جدول األصناف"حيتوي 

 وصف العمود

 link:taxtab الوحدة التصنيفية اسم

 الصنف اسم

 link:instab املنظمة املرّبية

 link:pertab الشخص املرّبي

 هوية صنف املرّبي

 النسب

 مالحظة

 link:cultab املفّضل للصنف سماال
 

حماولة  أية وليست هناك. حول مناطق جغرافية ضمن البلدان لتخزين بيانات (aretab) "جدول املنطقة"ُيستخدم 

وخطوط  ةليمّت إدخال خطوط الطو وإذا ما. املنطقة اسمفاحلقل الوحيد املطلوب هو ، ليكون وصف املنطقة كاماًل

. ، جيب أن تشري إىل نقطة مركزية ضمن املنطقة، واليت ميكن أن ُتستخدم لتقسيم األراضي على خريطةةضيالعر

ومن املمكن إدخال بلدان بأكملها أو حتى مناطق . غري مطلوب وُيعّد حقل مساحة املنطقة مفيدًا للغرض نفسه، ولكنه

 .جغرافية أكرب ضمن جدول املنطقة، ولكن مل تتّم أّية حماولة لبناء التسلسل اهلرمي بني مثل هذه املناطق

 وصف العمود

 املنطقة اسم

 حجم املنطقة

 وحدات احلجم

 آكرات  • مربعة أميال • هكتارات • كيلومرتات مربعة •

 الطولخط 

 خط العرض

 link:instab اجملتمعات احمللية املشمولة
 

على بيانات حول برامج نظام املعلومات املستخدمة لتخزين وإدارة  (systab) "جدول نظام املعلومات"حيتوي 

 .PGRFA وحتليل بيانات

 وصف العمود

 النظام اسم

 ختصاراال

 (YYYY/MM) الصدارلآخر تاريخ 

 آخر نص
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 تغطية النظام

 املواقع الةطبيعية يف 

 (حمصول وحيد) خارج املوقع 

 (متعّدد احملاصيل) خارج املوقع 

 منط البيانات

 وصفيةبيانات  • تفاصيل كاملة •

 كفاءات النظام

 إدارة بيانات املعامالت  

 إدارة بيانات إجا ة املرور 

 إدارة بيانات احلصر 

 إدارة بيانات مراقبة اجلودة 

 التجديدإدارة بيانات  

 تقييم البيانات/إدارة توصيف 

 إدارة بيانات الصنف 

 إدارة املرادفات التصنيفية 

 إدارة البيانات حول املنظمات 

 املعنينيإدارة البيانات حول األرخاص  

 إدارة املراجع 

  إدارة البيانات ذات املرجع اجلغرايف 

 إدارة البيانات البيئية 

 اإليكولوجيةإدارة البيانات  

 صالحية النظام لالستخدام

 (مرتكز على الشبكة)متعّدد املستخِدمني  • (مستقّل)مستخِدم وحيد  •

 الكفاءات احملّدثة

 الكتابة /للقراءة • للقراءة فقط •

 توّفر النظام

 غري متاح • غري جماني • ةمغلق مادةجماني،  • ةمفتوحادة جماني، م •

 حمّرك قاعدة البيانات

مرتكز  • AceDB مرتكز على برنامج • DB2 مرتكز على برنامج • لغة االستعالم البنيويةمرتكز على  •

 غري ذلك • MS إمكانية استعمال برنامج • Xbase على برنامج

 التعامل مع الزبون

 خاص بربنامج • Windows خاص بربنامج • Java مرتكز على برنامج • مرتكز على التصّف •

MacIntosh • بربنامج خاص Unix • ذلك غري 
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 أخرى وطنيةالصالت مع نظم معلومات 

 خمزون البذور 

 مرّبو النبات 

 عات النباتية ذات املرجع اجلغرايفيالتو  

 نظم املراجع التصنيفية 

 غري ذلك 

 عنوان املوقع على الشبكة العاملية
 

بغية السماح  BibTex وتّتبع البنية معيار. املراجعجلمع البيانات حول   (reftab) "جدول املراجع"ُيستخدم 

وميكن أن . املتواجدة، إلنتاج، على سبيل املثال، قوائم باملراجع يف صيغٍة قياسية BibTex باملعاجلة األسهل بأدوات

 .اإلنرتنتيكون املرجع عبارة عن وثيقة إلكرتونية، من قبيل موقع على شبكة 

 وصف العمود

 العنوان

 املؤلف

 املرجعمنط 

 • كتّيب يدو  • أطروحة دكتوراه • أطروحة ماجستري • يف وقائع مشؤمتر • يف كتاب • كتّيب • مقالة •

مشروع  • مسودة قانون • صفحة ويب • غري منشور • متنّوع • فهرس • وقائع مشؤمتر • كتاب • تقرير فين

 لوائح تنظيمية • قانون • قانون

 جملة

 النشر سنة

 احلجم

 العدد

 معّدل الصفحات/صفحات

 وقائع مؤمتر/عنوان الكتاب

 ّرراحمل

 صداراإل

 سلسلةال

 اللغة

 الناشر

 املكان

 الرقم القياسي العاملي للكتاب

 الرقم القياسي العاملي للسلسلة
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 عنوان املوقع على الشبكة العاملية

 ملّخص

 link:reftab املرجع اإلسنادي
 

 املتعّددة األطراف وأالثنائية  اتيبيانات حول االتفاقعلى  (agrtab) "اتيجدول االتفاق"حيتوي 

 وصف العمود

 يةتفاقاال اسم

 املختصر لالتفاقية سماال

 link:agrtab االتفاقية األصل

 link:instab األطراف األخرى

 منط االتفاقية

متعّددة  أخرىاتفاقية  • وطنيةاتفاقية /معاهدة • اتفاقية إقليمية/معاهدة • دولية اتفاقية/معاهدة •

  مذّكرة تفاهم • اتفاقية ثنائية األطراف •األطراف 

  (YYYY/MM) تاريخ التوقيع

  (YYYY/MM) تاريخ التصديق

  (YYYY/MM) صاحلة لغاية

 


